
 
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

της Περιφέρειας 2021-2027 και σε συνέχεια της 2ης Εγκυκλίου κατάρτισης των 

περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ακολουθεί η υποβολή της πρότασης του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την Περιφέρεια Κρήτης.   

 

Όπως γνωρίζετε, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών 

συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με 

βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Μάλιστα στο σχεδιασμό του Ε.Σ.Π.Α. 2021-

2027 οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις αποτελούν διακριτό στόχο πολιτικής με το 

Στόχο Πολιτικής 5 (ΣΠ5). Επιπλέον, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις αποτελούν 

ευκαιρία για πολυεπίπεδες παρεμβάσεις με δεδομένο ότι, εκτός από τους δύο ειδικούς 

στόχους του ΣΠ5, μπορούν να συμπεριλάβουν και ειδικούς στόχους από τους άλλους 4 ΣΠ, 

όπως επισημαίνεται και στη σελίδα 9 του κειμένου βασικών αρχών του «ΕΠ ΚΡΉΤΗ 2021-

2027. 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για το ΣΠ5, προτείνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας και 

μόνο Ο.Χ.Ε ανά Περιφέρεια, στην οποία ωστόσο θα μπορούν να εντάσσονται νέες 

υποπεριοχές και νέες δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις Περιφερειών που 

δρομολογούνται περισσότερες από μια Ο.Χ.Ε. προτείνεται ο σχεδιασμός μίας κύριας - 

κεντρικής Ο.Χ.Ε., η οποία θα «αγκαλιάζει» τις υπόλοιπες που ήδη σχεδιάζονται ή και 

υλοποιούνται και θα τις εντάσσει ως  υποπεριοχές. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί πιο 

αποτελεσματικά ο ισχυρός «ταυτοτικός πυρήνας» που επιλέγει να αναδείξει η κάθε 

Περιφέρεια και συγχρόνως θα υφαίνεται ένα ευρύτερο δίκτυο για την αξιοποίηση της 

πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς. Επισημαίνεται πως όλες οι υποπεριοχές που θα 

ενταχθούν στην κύρια Ο.Χ.Ε., όπως επίσης και τα πάσης φύσης προγράμματα (Ο.Χ.Ε., 

Β.Α.Α. και Τ.Α.Π.-Τ.Ο.Κ.), θα πρέπει να συλλειτουργούν μεταξύ τους προγραμματικά και 

χρηματοδοτικά. 

 

Η στρατηγική επιλογή της μίας Ο.Χ.Ε. ανά Περιφέρεια έχει πολλαπλά πρακτικά οφέλη, 

καθώς επιτρέπει: 

α) να αποφευχθεί ο κατακερματισμός τόσο του φυσικού σχεδιασμού (χωροταξικού και 

πολεοδομικού), όσο και η διάσπαση των δυνάμεων (ανθρώπων, θεσμών, φυσικών – 

πολιτιστικών – αναπτυξιακών – κοινωνικών πόρων κ.ο.κ.) της γεωγραφικής ενότητας 

αναφοράς του προγράμματος,  



β) να επιτευχθεί η συνύπαρξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε μια συνέργεια 

ολιστική και διαχρονική και  

γ) να υπάρχει ένας κοινός φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του προγράμματος, δηλαδή 

ένας κοινός DMO για τις δράσεις κυρίως των επιχειρήσεων. 

 

Προκειμένου να αποκτήσει λειτουργικότητα, συνοχή και βιωσιμότητα μια Ο.Χ.Ε. – 

Πολιτιστική Διαδρομή προτείνουμε την υιοθέτηση δυο νέων θεσμών, της «συστάδας 

(cluster) επιχειρήσεων» και του φορέα διαχείρισης προορισμού (D.M.O.). Ο πρώτος θεσμός, 

το cluster, είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία για τη δικτύωση των 

επαγγελματιών της περιοχής και επιτρέπει την εξασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής 

επιχειρηματικότητας στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την 

υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής. Με το D.M.O., το δεύτερο θεσμό που προωθεί το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός για τη διακυβέρνηση και άρτια 

λειτουργία του προγράμματος. Συνεπώς, η πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορεί να 

συνοψιστεί στη φράση «μία Ο.Χ.Ε., ένα CLUSTER και ένας D.M.O. σε κάθε Περιφέρεια». 

 

Σχετικά με τα παραπάνω, με χαρά ενημερωθήκαμε, πως τον περασμένο Νοέμβριο, ο 

Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου,  παρουσίασε το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων τη θέσπιση «Οργανισμών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού (DMMO)». 

Η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι στην τελική φάση για 

την υποβολή της προς ψήφιση στο κοινοβούλιο. Η ρύθμιση αυτή προβλέπουμε ότι θα 

αποτελεί νόμο του κράτους ως το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου. Η πρωτοβουλία αυτή 

προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο συνεργασίας και διασφαλίζει τόσο τη στρατηγική 

συνέχεια στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων, όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

Μέσα στο ευρύτερο τοπίο που διαμορφώνεται και στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε 

αναπτύξει και η οποία επικυρώθηκε με την υπογραφή  Μνημονίου Συνεργασίας τον 

περασμένο Μάιο, έχοντας κοινό πλέον στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας νέας 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) στην Περιφέρεια Κρήτης,  την «Πολιτιστική 

διαδρομή στα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης -ΜΙΝΩΑΣ», προτείνουμε τα εξής.  

Η Πολιτιστική Διαδρομή «ΜΙΝΩΑΣ» συνδέεται με τη γένεση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

καθώς η κρητική γη φιλοξενεί τουλάχιστον 14 Μινωικά Ανάκτορα, με πιο γνωστά αυτά της 

Κνωσού, Φαιστού, Ζάκρου και των Μαλίων, που αποτέλεσαν τα οικονομικά, διοικητικά, 

θρησκευτικά και καλλιτεχνικά κέντρα της εποχής.   

 

Ένας επιπλέον λόγος που προτάσσει τη δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής Μίνωας, 

είναι η σύνδεση των μινωικών ανακτόρων με τη γένεση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, 

αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αρκετοί  

μελετητές, ανάμεσα στους οποίους και η κα Αθανασία Κάντα (στο βιβλίο της: MINOAN 

CRETE and the Origins of Ancient Greek Theatre, a Perspective from the Theatre of Gortys, 

http://www.diazoma.gr/site-assets/MINOAS_MNIMONIO.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD.pdf


σελ. 29), επισημαίνουν ότι οι βαθμίδες που εντοπίζονται στις αυλές των Μινωικών 

Ανακτόρων μπορούν να θεωρηθούν ως πρώιμοι χώροι θέασης και ακρόασης.  

 

Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη Ο.Χ.Ε. θα προβλέπει την υλοποίηση όλων των αναγκαίων 

παρεμβάσεων / δράσεων «ήπιου» (soft) χαρακτήρα που αποτελούν προϋπόθεση για τη 

δημιουργία ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό τουρισμό και για τη σύνδεση της 

τοπικής οικονομίας με το τουριστικό προϊόν και τους συντελεστές που το διαχειρίζονται, είτε 

είναι υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, των ΟΤΑ ή του ιδιωτικού τομέα. 

 

Ειδικότερα, η πρόταση του Διαζώματος για την Περιφέρεια Κρήτης αφορά το σχεδιασμό της 

«Ο.Χ.Ε. Πολιτιστική Διαδρομή ΜΙΝΩΑΣ», ως μιας κεντρικής Ο.Χ.Ε., η οποία θα 

ενσωματώνει την πληθώρα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονταν ή είναι σε 

εξέλιξη στην Περιφέρεια. Όπως πολύ εύστοχα σημειώνεται και στη σελίδα 9 του κειμένου 

βασικών αρχών του «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2021-2027»: «υπάρχει ανάγκη συνέχισης ορισμένων 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων της τρέχουσας περιόδου, με τις όποιες προσαρμογές 

απαιτούνται ως προς τις περιοχές εφαρμογής και τις εγκεκριμένες Στρατηγικές». Συνεπώς, για 

το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 είναι σημαντικό να 

αξιοποιήσουμε όλες τις υλοποιούμενες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στρατηγικές, να 

τις εντάξουμε ως υποπεριοχές της κύριας Ο.Χ.Ε.  και να τους προσδώσουμε νέα δυναμική 

και ώθηση. Αναφερόμαστε επομένως, στις Ο.Χ.Ε. που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, πιο συγκεκριμένα στην 

O.X.E. της ΠΕ Λασιθίου, στην Ο.Χ.Ε. ΠΕ Ρεθύμνου.  

 

Επίσης, η «Ο.Χ.Ε. Πολιτιστική Διαδρομή ΜΙΝΩΑΣ», θα πρέπει να συνομιλεί και να 

συνδέεται λειτουργικά με τα προγράμματα Β.Α.Α. Ηρακλείου και Χανίων. Παράλληλα, το 

πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτιστεί και με νέα προγράμματα Β.Α.Α. που σχεδιάζει η 

Περιφέρεια για τη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς στη σελίδα 9 του κειμένου αναφέρεται 

ότι: «Η αυξημένη συγκέντρωση οικονομικών πόρων συγκριτικά με την προηγούμενη 

Προγραμματική Περίοδο αποτελεί ευκαιρία για το σχεδιασμό και εφαρμογή Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, που αποτελεί τον 1ο ειδικό στόχο του 

ΣΠ5, σε πόλεις επιπλέον του Ηρακλείου και των Χανίων». 

 

Με τον τρόπο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία μιας ενιαίας Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.  που θα περιλαμβάνει και θα 

αναδεικνύει στο σύνολό της εμβληματικά μνημεία φύσης και πολιτισμού της Περιφέρειας 

Κρήτης. Εύστοχα επισημαίνεται στη σελίδα 9 του κειμένου βασικών αρχών ότι: «Οι 

πολυάριθμοι χώροι ιστορικού – πολιτιστικού κεφαλαίου, συνδυαστικά με τη χωρική διασπορά 

στο σύνολο της Περιφέρειας, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες προστασίας και αξιοποίησης 

μέσω των χωρικών παρεμβάσεων». Στους χώρους αυτούς θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να 

ενταχθούν και τα σπουδαία μνημεία της φύσης, τα οποία κατακλύζουν το νησί. 

 

Στις πολύχρωμες δημιουργικές ψηφίδες που συνθέτουν το μοναδικό μωσαϊκό της Ο.Χ.Ε. 

«ΜΙΝΩΑΣ» της Περιφέρειας Κρήτης δεν πρέπει να παραληφθεί και η υλοποίηση του 

Προγράμματος «ΠΟΛΙΣ», στο οποίο πρωτοστατεί ο Δήμος του Ηρακλείου. Μέσω του 



προγράμματος αυτού η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στην πρωτοπορία με ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα για την ανάπτυξη της «ολιστικής πόλης». Το Πρόγραμμα στηρίζεται φιλοσοφικά 

και επιστημονικά στη Χάρτα της Λειψίας, η οποία τονίζει τη μετασχηματιστική δύναμη των 

πόλεων και προωθεί την ιδέα της αστικής πολιτικής για το κοινό καλό και αφορά σε ολιστικές 

παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα - 9 μέχρι τώρα -  πόλεων με ιδιαίτερη πολιτιστική και 

ιστορική σημασία, στα οποία συγκαταλέγεται και το Ηράκλειο, ώστε να λειτουργήσουν ως 

"αστικά ορόσημα" ή σημεία αναφοράς του αστικού χώρου. Μέσω του «ΠΟΛΙΣ» επομένως, 

μεταφέρεται το κεκτημένο και η φιλοσοφία  των Ο.Χ.Ε. και στο αστικό (δομημένο) 

περιβάλλον των πόλεων. Ο Δήμος Ηρακλείου, που ήδη βρίσκεται στη φάση εκπόνησης του 

στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος, αποτελεί προπομπό του προγράμματος για όλη 

τη χώρα και συνεπώς, είναι σημαντικό να «συνομιλεί», να παρουσιάζει μια 

διαλειτουργικότητα δηλαδή, με το Πρόγραμμα «ΜΙΝΩΑΣ». 

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος της Ο.Χ.Ε. «ΜΙΝΩΑΣ» είναι πολύ σημαντικό να 

κινητοποιηθούν και να αξιοποιηθούν πέραν του Π.Ε.Π. - Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 και όλα τα 

άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Recovery Resilience Facility, πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», Ιδιωτικοί πόροι, και το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης λόγω του 

νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στη σπουδαία πρωτοβουλία της Περιφέρειας 

Κρήτης για το σχεδιασμό και την έγκριση της στρατηγικής της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (O.X.E.) περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO, η οποία υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 10.400.000 

ευρώ. Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 1) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης και 2) η βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. 

Η Ο.Χ.Ε. εκτείνεται στους Δήμους Σητείας, Ηρακλείου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, 

Ρεθύμνου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου – Χανίων, Αποκορώνου, Καντάνου – 

Σελίνου, Πλατανιά και Σφακίων και περιλαμβάνει το Γεωπάρκο της Σητείας, το Φυσικό 

Πάρκο Ψηλορείτη και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Η παραπάνω Ο.Χ.Ε., λόγω της μεγάλης 

σημασίας της, θα πρέπει να επεκταθεί και στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με 

την επιδίωξη να «συνομιλεί»» και να συνυπάρχει λειτουργικά και προγραμματικά με την 

προτεινόμενη Ο.Χ.Ε. της Διαδρομής Μίνωας. 

 

Με την παραπάνω στρατηγική προσέγγιση  που προτείνουμε  υποστηρίζεται η ενίσχυση της 

χωρικής συνοχής,  ο ισχυρός «ταυτοτικός πυρήνας» που επιλέγει να αναδείξει η Περιφέρεια 

Κρήτης – πολιτισμός και περιβάλλον - και συγχρόνως υφαίνεται ένα ευρύτερο δίκτυο για την 

αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς. 

 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναπτύσσει συνεργασία με το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη δημιουργία μιας ενιαίας Ο.Χ.Ε. στον 

ελληνικό νησιωτικό χώρο. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο εργάζεται πάνω στο σχεδιασμό μιας 

Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης για την προώθηση της εδαφικής στρατηγικής για την 



ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτελική Δομή του 

Υπουργείου ανέθεσε μια σειρά μελετών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τίτλο «Επιστημονική 

Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον Σχεδιασμό και την Κατάρτιση του Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην 

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και το νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο της νέα προγραμματικής 

περιόδου 2021-2027». Η ενιαία Ο.Χ.Ε. στον ελληνικό νησιωτικό χώρο αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας και μόνο δια-περιφερειακής Ο.Χ.Ε για τον ελληνικό χώρο 

που απαντά στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η νησιωτικότητα, καθώς τα νησιά 

συνθέτουν μια ειδική, μειονεκτική, διαπεριφερειακή, με ομοιογενή χαρακτηριστικά και 

κοινές προκλήσεις στον ελλαδικό χώρο. Ο νόμος 4770/21, ο οποίος αποτελεί το "νομοθετικό" 

σκέλος του διαμορφούμενου μετασχηματισμού της δημόσιας πολιτικής για τη 

νησιωτικότητα,  προσφέρει το πλαίσιο για τη διασφάλιση τριών επιπλέον νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων και τη θέσπιση μηχανισμών για τη διακυβέρνηση μιας Εθνικής 

Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο. Το νησί της 

Κρήτης, ως το μεγαλύτερο νησί της χώρας μας, θα πρέπει να πρωτοστατεί στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση της παραπάνω Ο.Χ.Ε. 

  

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις αποτελούν ευκαιρία για πολυεπίπεδες παρεμβάσεις 

στη χώρα. Το πρόγραμμα «ΜΙΝΩΑΣ» μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο του μέλλοντος, 

το εφαλτήριο για ένα ρωμαλέο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη.  

 


